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,,Laane maakonna omavalitsuste
jaatmehoolduseeskiri koos Nova valla
eritingimustega" juurde

NOVA VALLA ERITINGIMUSED
Kaesolev lisa on Laane maakonna omavalitsuste jaatmehoolduseeskirja lahutamatu osa ja
reguleerib lisaks omavalitsuste jaatmehoolduseeskirjale jaatmekasitlust Nova valla
territooriumil.
§ 1 Korraldatud jaatmevedu
Nova vald on LaSnemaa omavalitsuste iihise korraldatud jaatmeveo lepingupartner.
§ 2 Avalikus kasutuses olevate liigiti kogumise jaatmemahutite asukohad
(1) Avalikud segapakendimahutid (klaas-, plastik-, metall- ja kartongpakendid) on paigaldatud
Nova kulla katlamaja juurde (kollane 2,5 m3) ning Variku kulla bussipeatusesse (kollane 2,5
m3)
(2) Klaastaara jaoks on paigaldatud suured konteinerid No vale Laimi poe korvale ja Rannakiila
bussipeatuse lahedale.
(3) Pakendimahutisse pandavad jaatmed peavad vastama taaskasutusorganisatsiooni nouetele,
olema puhtad ja kuivad ning vajadusel pestud (piima-, keefiri-, jogurti-jms. pakendid).
(4) Pakenditest ja pakendijaatmetest tuleb vallas liigiti koguda segapakendid (metall, plastik,
klaas) ja paber-papp. Neid saab ara anda vastavatesse konteineritesse tasuta. Konteinerite
tuhjendamine toimub nende taitumisel kokkuleppel vedajaga.
(5) Taiendavate mahutite paigaldamise korral teavitab vallavalitsus elanikke ajakirjanduse
kaudu, samuti vastavate teadete iilespanemisega ning valla kodulehel.
§ 3. Paber ja kartong
Vanapaberit ja kartongi kogutakse valla territooriumil Noval katlamaja juures asuvasse
konteinerisse ja Variku kulas Rave OU kogumiskonteinerisse.
§ 4. Ohtlike jaatmete vedu
Ohtlike jaatmete uhtne kogumisring korraldatakse kord aastas. Tapsed ajad ja peatumiskohad
teatatakse valla infolehes ja valla kodulehel. Ulejaanud ajal saab majapidamises tekkivad
jaatmed ule anda Laanemaa jaatmejaama Kiltsi kulas Ridala vallas.
§ 5. Probleemtoodete jaatmed
(1) Nova valla territooriumil puudub ehitus ja lammutusjaatmete uleandmise ning ladustamise
voimalus.
(2) Ehitus- ja lammutusjaatmed peab jaatmetekitaja ning jaatmevaldaja oma kuludega toimetama
selleks ettenahtud kogumiskohta. Eraldi tuleb sorteerida immutatud ja immutamata puit,
kiletamata papp ja paber, metall, mineraalsed jaatmed, raudbetoon- ja betoondetailid, kiled,
ohtlikud ehitusjaatmed liikide kaupa ja muud segujaatmed.
(3) Elektroonikajaatmed saab tile anda samalaadsete seadmete muiigikohta voi Laanemaa
Jaatmejaama.
(4) Romusoidukeid tuleb (ile anda jaatmeluba omavale vanametalli kokkuostule voi
romusoidukite vastuvottu.

(5) Vanad rehvid on voimalik elanikel tasuta tile anda Laanemaa Jaa'tmejaama voi rehvide
edasimuujale seaduses satestatud korras.
§ 5. Biolagunevad jaatmed
Nova vallas voib biolagunevaid jaatmeid kompostida ouealal kasutamata selleks kompostrit.
Nova kalmisrul tekkivad biolagunevad jaatmed voib kompostida kalmistul selleks ettenahtud
kohta.
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